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                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   30 - 10 - 2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ.πρωτ: 4097/41778 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ    

 
Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150 Προς:  CMPA SAS 
    Γαλλίας 
Ταχ.  Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ   (Δια της εταιρείας 
TELEFAX: 210 92 12 090   ΦΑΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου   ΔΑΒΑΚΗ 65  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161   17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ 
e-mail: syg036@minagric.gr   E-mail: gregory@agriplus.gr  
Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθ. 14378 οριστικής ;έγκρισης διάθεσης στην αγορά του 
φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) REBEL 10 EC δ.ο Cypermethrin: 10% β/ο) 
ως προς  την ταξινόμηση , σήμανση και τις πρώτες βοήθειες.» 
  

AΠΟΦΑΣΗ  
Ο  

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 
79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού. 

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, 
ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση 
των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 
αριθ. 1907/2006 

4. Την εισήγηση της Υπηρεσίας. 
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/B΄/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς 
Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 
Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» 

6. Την από 28/3/2014  αίτηση της εταιρείας  
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 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Τροποποιούμε την με αριθ. 14378 οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος (εντομοκτόνο) REBEL 10 EC (δ.ο Cypermethrin) που χορηγήθηκε με την αριθ. 
103866/28-12-2011  Απόφαση μας   ως προς  την ταξινόμηση , σήμανση και τις πρώτες 
βοήθειες. 
 
Συγκεκριμένα  
 

 
 

A.  Το σημείο 9 διαμορφώνεται ως εξής: 
 
 

9  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

          

 

Κίνδυνος 

 
 

        B.  Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής: 
 

10  ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

H302      Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 
H304      Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση 
κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. 
H315  Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318  Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H336     Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. 
H410  Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις 
οδηγίες χρήσης. 
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται 
εφόσον ζητηθεί. 

 
        Γ.  Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής 
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11  Φράσεις S P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.  
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε 
αυτό το προϊόν. 
P261 Aποφεύγετε να αναπνέετε 
σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. 
P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με 
τα ρούχα. 
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά 
ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / 
πρόσωπο. 
 
Φοράτε κατάλληλες μπότες. 
 
Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία 
και κατάλληλες μπότες εφόσον εισέλθουν στο πεδίο 
εφαρμογής  μετά τον ψεκασμό. 
Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται μετά την ώρα 
συλλογής των μελισσών (αργά το απόγευμα). Μετά την 
εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις 
κυψέλες για 1 ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό. 
 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ ΤΟΥ. 
 
Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να 
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων από 
τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του αμπελιού, 
και των κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 
50 cm και 10 μέτρων για τα κηπευτικά των οποίων η 
ανάπτυξη είναι μικρότερη των 50 cm.  
Spe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να 
αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη 
μη γεωργική γη για τις καλλιέργειες του αμπελιού και των 
κηπευτικών των οποίων η ανάπτυξη υπερβαίνει τα 50 cm.  
Spe8 Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις 
μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην 
χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την 
ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. 
Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την 
ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την 
περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. 
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Δ.  Το σημείο 12 διαμορφώνεται ως εξής: 

12  Πρώτες βοήθειες 
- Αντίδοτο 

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο: 
Γενικά: Σε περίπτωση ατυχήµατος ή αν αισθανθείτε 
αδιαθεσία ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή (δείξτε την 
ετικέτα αν είναι δυνατό). 
 
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, 
εφόσον είναι  εύκολο.  Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
P301+P310+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: 
Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα 
εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και 
πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με 
νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό. 
Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. 
Πληροφορίες για το γιατρό: 
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική 
θεραπεία. 
 
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777 
 

 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 103866/28-12-2011  Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 14378 οριστική έγκριση 
διάθεση στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) REBEL 10 EC όπως 
αυτή ισχύει σήμερα. 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α. 

 
 

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 
 
 


